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Pill
Chegam-nos mais noticias aterradoru* e alarmantes do prospero
arraial de Pains, distrlcto destad
dade,re iatando mais nm barbaTo e
estopid «assassinato praticado ali,
dentro da povoaçfto.qnevsryirá paraatigmentar u numero doa muitos
prr|ireUd<M num curto espaço de
tempo.
E>se entfto tocou a* raia*do bati
ditismo f da feroc dade, pela ma
oeirade»bumaua eom qo« foi con
inmmado, demoustrando-no* que,
etc Putas,a ordem desappareceo |ior
completo, oáo «e tem resfieito neohutu paru com a autoridade; e a
malta de bandidos e de perigoso*
assassinos, que o infelicitam desde
ha muito, vem anardiUaodo.de»
re*|>eiiando e amedrontando a sua
en
pacifica gente, queaempre foi
vrracto»
e
nio a
tregue ao labor,
deprimentes
e cheio» de
gonhososk
Inexplicável desordem.
Já temo» appel lado para a*autori
dades do Estado, pedindo lhes um
¦ei.»de reprimir e capturar os ce
lebres desordeiros e criminosos
que ioft^tam PainS; mas. exsas autoridade» parecem que estftn habi
tandoomundoda lua, inteiramente
descuidadas da» noticias horrorosas
que lhes sfto endereçadas duquelle
arraial e desta cidade, mostrandolhe» o furor di»s bandidos qne dea
organizam a vida prospera e rfctiva de Patas com a* suas façanhas
execrandas e dignas mesmo dos
perversos que a» cofnmettem.
O dr. Vieira Marque*, çhefe de
policia, precisa abrir os se às ou
?Idos ás queixas grave» e sensuta»
res
que lhes sfto remettldas, a
se
sctiroHnente
do
passa
que
peito
ao contrarie, porem,
em Pains;
ficará inhabitado • inbabltavel,
se nuporque é impossível morar
desordem.
onde
a
Jna localidade,
«Htoátos, os tiro-teios á
"noite,
o banditismo e a anarchla
ostensivamente dominam, achinido tudo a affrontando as au-

ÍÍUR :

Hamurlutico
~ ~ ~
dlni

A* ^Vieira

e

r^i

HotlClô«o
ffaaero

50

Jnnlor

" ' ''
u
M
torMpdes pbflclsbs nomeadas pelo
Carvafbínbo
Alferes
governo e chefe de policffe,
Baqftt a pouoo, adi relatório que
se Ias na rhefaiura de }>olicia ao
Em dia» da semana pas»ada, na
brsea crimes pratkmdot nasoo
•ua
fazenda, em 8. Miguel, deixou
marca» de Mina», será publicado,
e naturalmente a de Formiga oo- le existir o veneranlo e honesto
•idadfto—Al feres Carvalhinho, um
cupará oa primeiros logares, coino
|<>s bom< n» sftos. abnegados e cajá (em sido.
Porque? Porque Formiga nio IdoSosdaquelVas fertei* palru^ ns,
tem policiamento que preste ; a» nde o nome do bom e saudoso
autoridade* nfto podem agir com elhinho echoava, de bocea em
Ktcca, bemdicto e proclamado.
falta de soldados; nfto podem pren
A enfermidade, que o pro*tou
nfto
têm
der criminosos, porque
tara sempre, colheu o qoasi de
l*ra íhho meios, e nfto podem ea
tabelecer a ordem, o respeito, e tubito, quando elle regressava a
reprimir oa bandidos de Pains, >ua ca-a vindo de ura* parte da
rio têm força necessária, azenda. já mal disposto e expa•imentando a
grav idade do Ínc<>me sorte que, a cau-u densas verBirque
o levou
iofelirmentev
Qodo,
que,
gonha» cáe sobre o governo e sotúmulo.
o
*e
bhe o chef.- de policia, que üftu
Tinha ell* admiradores por toda
incommudam com o interior do
'«nde a generosidade de
E*tado e nem com os crimeaijue
parte,
>u
chrgava patente e cacoraçfto
uelle sfto effectnados.
d»*so«berta
carinhosa.
vei
mais
Ia
V
E' uma vergonha...
e
a todos,
principalmente ao- doinf
lise» que, em de redor
(>res e aos
delle, viviam aos punhados bemTeve a gentileza de com- disendo o» seus rasgo» de caridade e de sincera dedicaç&o.
! municar-nos o contracto de
A caridade e o carinho para
m casamento o nosso ami- com o» desherdados da sorte, elle
com a sempre o» cultivou com xatiofaçfto
sr. Luiz Fantini
ealegria; porque, sentia »e coamtiorita Anna Rosa de Soutente quando via um pobre ou
residente em Oliveira
um infeliz perto de si, dando o a
esmota que pedia, e dixendo lhe
e coiag>*m.
palavras de conforto
es»a
morte,
sua
A
gente pepor
DR. I. P. d* BARRO®
aba*tudos,
quena e pobre e pelos
foi sentidissima e sinceramente laViajou para o Rio de Jamentada, porque perderam um bo
liro, o sr. dr. JoséFernan- mem,
araique era um verdadeiro
um
vera
lhano,
a
digno
es de Barros, nosso
go, attencloso
vi*
sua
de
dadeiro pai da pobreza
ol labora dor, que aqui exereram
suas
zinhança As
qualidades
o cargo* de medico da a»sás conhecidas de nó» todos, a
D. Ferro (Se Ooyaz e muito nfto precisamos enumeral-asaqul,
uma ve* que o seu nome, nureocatado pelo povo desta cilado d • beuçams, através.-oa » uoelade.
so município.
s
como um
um
bbm,
u>>mo
viagem
e
Morreu
boa
Desejamos
e como um justo.
caridade
da
amigo
tos votos pai a qne em
Ao seu euterramento, que se reaive e*te nosso bom com» lixou em Arcos.oompareceram dlversos amigos seus, que lhe foram
nheiro regresse.
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Ao cidadao Antônio Vieira queira ter a vondade
o artigo estiver bem de publicar.
um Assignantc.

o
Soneto

de

se

Amor
o

quero eu adoro teve amor de quantos
muito amar a Historia Coroou
e poetas, semi deusa* e santas
eroes
E>r
Braxileiroa tambçm que agioría amou

de Itapeoerica,

o ar.

nba

cidade

teoente coronel

Joaquim

Daniel

de Avellar.

entre

nós.

o

nosso

amigo sr. Sebastião Santiago,
residente em Pains.

,

O Bem—A. nada 7—Eu beijo te oa ar agem
No ceu azul, oa graça da |>aizagem.
Religioza e triste, que sorri !
E beiòe morrer contigo,—O' Patria quando
—Hurne
p>r teu A»u«»r—também, cantando
a combater por ti!
regaco,
No teu
ROTA: —Publicamos na iniegia o soneto acima, que nos
tal Lopes,
foi enviado por um
que nâo temos o prazer de conhecel o, somer.ie com o fim
de f» zermos rir o» n«>ss<»s lei
totes, aos quaes pedimos uma
sôneto.
decifra-lo do enigma
Do mesm oescriptur recrbemos
mais3 liras de papel.det>crevendu
o amor, que deixamos de publical as para nâo vermos os nos>

visi*

Estd

?'

Teve cos amor Nuni Alvares... CanVw
Luiz de CamSe» o amor de seus encantos.
Por eia a raça foi ao amor.... e eu sua
Marinheiro e poeta como taotos

Palleceu ha dois meses na

sos ns-ipnanies ncommettidos
de coIicns, ««ocasionadas pelas
rruitiis gHfgBlhadns, que
por
ao lerem
certo, teriam de dar
um montão de asneiras, que
foram i tir*d'is na noSM cesta
de pareis sujos.
Alem de outras definições do
am.tr, diz o notável escipior:
«O amor éa ctueldade senpor un- affíCt" detrerioado».
Que dizerr os feit«r->?

Ccnsta-nOs que a banda Ultimo
hora
Telegrammaal
de musica Ewerpe Formigue**
Procedencta, Rua S Jardimde
já está fazendo parte da linha
Destinatário. Red. rfOT»«ng<»«
tiro, do ciub Nova America e de
Forte banca de jogo. Peontras sociedades que já rtqui**cat ditms
providencias autor ida
, ties
inpace. Será verdade
Absurdo menores jogando.
Regressou bontem, de PernamD ET Ec TIVE
Cabuco, o exmo. sr dr. Ovidio
valcanti d'Albuquerque, juiz de
Procrdencia. PraçaF. Pires.
direito desta comarca.
Drstin-tario. OT-u go.
Latida *m plena praça.
Mais uma festa sp«»rtiva vames apreciar h«»je no ground B>ei emente teremos Jacarés.
do Minas Cernes, onde vâ» s«- Capivaras, Pacas, etc. etc.
PIEDADE.
encontrar em amisti«so match
o primeiro team Jo Gymnasia
Procedencta, Rua S. Jardim.
no com o segundo do A/inast.
»s
De<t"h>tario. U Tai go.
jogando este em homenagem
La irão ajudou Cosia pro •
fdrmiguengentis senhoritas
iudividno que surri •
ses e squeiteas disiinctasalum- curar
«as do gymnasio Antonio Vi- piou. Calamidade/!...
ZE" ESPORA.
lAv.

Quem

será?

B'iixo, moreno, cabellos castar.hos e olhos idem, quasi imandar Je
berbe, rcsio cheio,
as suas
devido
talve
caran^ueijo
pernas de bodi»que sem cordas.
Intelligenie.éapieciador con*
stante da leitura de jornaes e
revistas esquecendo-se, por iss-i, as vezes, de suas obrigaY&es, na qualidade de empregndo do c«»«nmercio# para cuidar na organisaçâo de m*ppas
e plantas para transformar este
logai em outra cidude, m .deiada pelos ncns paUcetes de
Pariz e Nrw-York.
Apreciador genuíno de uma
prosa, quan U» enc«»ni>a um pa'he
ciente que
pieste aitençâo,
f |1a. discoirendo s« bre a guerc^mo
ra univns.1, atacando
b>»m patriota b cobatdia, baibnndadeei> gratidão di»salkmAes.
Faz mil castellos p»«ra •• pro«itsso desin cidade, dc*ej "do
possuir grande fortuna pa »¦ funda* a-ll«'S. COlIeM"^. f«b»»casJe
tecidos e outras, mudar o leito
do rio K«'imigat f#zer ««MliOS
.«elhoramentos como srj on.substiiuiçio das pontes de ma'eitas
meialicasf
outras
p»r
e»cocem
mercados,
c««ns:ruir
•as em todos os p«»voa.*t«s do
•nun cipio, fnzerefg'»t««s. enfim
dmubar to Ws as edificações
intiga* e torner esta" cidede a
mimeirn de Minas.
Jiào é bonito, p.»»em sympathico, activo e ii*Nh«d«»r.FM
pnite da linha de tiro e de outrt.s s>icitdades úteis, menos o
-necifoot bali. que dei\ou ab
do dos sports. Nâo ftequents
os bailes porque nâo aprecia a
dança, vai ao cinema aos do-
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levar as ultimas despedidas e hoCapapu^as
menagear á sua inapagavel me
moria.
Um grupo de apreciadores
Nossos pezames á suaexma.eso meque mostraram não ter
posa e parentes.
nor vislumbre do conhecimento
novo residindo
preciso das regras da brt.
Está de
educação, no foot b II de dr
entre nós^osr. Aureliano da
mitigo ultimo, permaneceram
Silva RoJarte, que esteve em .turante o
romplela
jogo rm
mezes.
alguns
Pains, por
alg'Barra, vomitando ditos
pzi prijs de gente^ráUSt &mdo /
ce*uer-loivv.nd
trt o
TRAÇOS FEMININOS
te m do Minas,
procurando
XIX
achinca harem o moço. que
famílias possuidor de apurada eduDe um» das nossas
da no.-SH eZ/teformiguense, é a cação e delicadesa. e surdo
aos impropérios dos néscios
piimogenita. Clara, alia. inbelttã
caindo,
l'js pren»s e de mansinho onde- conservou se
ados, delicudesa de coipo, dt ligando a menor importância
uma democracia á toda piova. aos incivis, que procurai am
desoriental o com os insultos
Quem a conhece sente praz^
immenso de lhe fallar, ia s os baixos e prop> io< de turimbei
"modos
delicados e c^pti-' ros ou malue s
seus
As pessoas sensatas e ci
vantes e gentileza irresistível
assistiam o
—traço característico
de sua vilisadas
que
natch, indignados com o pro•
família. Feliz,
porque a nó-,
cedrmentu
incorrecto dos taes
parece que goza isto aqueno*
chamamos, cá na teria, felici- jagunços, reprovaram a gri
díuie —esperança embalada dt laria infernal u»s caipiras,
illusões mil. Sempre alegre,jo* merecei/ores ae que a paliei a
Nas reuniões os chamasse a ordem ou os
vial e delicada.
faz dança, sempre é fisesse abandonar o campo.
onde se
Di>ão os gritador?<. que os
par disputado; pois n'ella tem
ver
de uma Jeeta pn
espectadores
se o duplo prazer de: uma
n
(jiroitu
t tj£ÍíMmJÍA&l
da arte
dadeiia interprete
modo
do
attt-.he,
uma in;eilecutôra que
que intendei em õ «
do- que t mam parte
fazendo-nos
enconia,
gozai feitos
m imentos a que podemos cha- tf os divertimentos.
Concordamos, pnrrm, ap
m .r felizes da vida. Da musica,
fervoiosc cultôra: ao piano ira- plau,i ir é uma Co usa e dar
de vaias é outra.
encanto e a»te
duz, com
Em um match de foot'b"ill
uma vtrJadei.a virtuose, a sua
em
e
seutimentf.l
alma
p demos ap.
por exi mplc,
pura,
divinaes acordes. Religiosa, f«- p'audir um par/iuo, quando
zendo paite de algum s asso- um campeão faa uma defesa
saliente, um
ci.-<ções locaes, para onde c »n
jogo arriscado
•»
seu no vasamento de um j;0hI etc
corre grandemente com
e
fcrvorosa>
C'>raçâ»
bondo:»»
porem nunca achicalhaudo o li
sctà
vaiando u adversa* io por la
de certo,
preoes, que,
ou dar um
var um tombo
OU* i>^as.
«>yllachoot em falso.
Atra vez da pequer.hez
i
tanto è merecedor de ap
bica do seu nome, menos, em
bulhos offuscantes, a grandeza plansos o iogo »de um cam?
dote-, peão de um partido como do
felizes
dost*u coiwçào,
t Ima ou'ro, isto é que admiti ido
ornam
oseu
espiiito,
que
e
bella, pelas regras da boa educaçÜo\
de virgem sonhadoura
sympatoçjiam
o contrario não passa de unf
a
querida,
que
thic , conhecivit e disputada por acto indigno, reprovado pot
todos que conhecem o mattuaf
tão justas razões.
de civilidade.
Amadôr.

o
applaudir
Devemos
osponjogo e não os tombos,
e
outras
ia pés. as rasteiras
violências prejudiciaes e nocivas.
Js carapuças ahi vão. Todo aquelle que julgar-se com
direito d posse de uma. collobem
»na cabeça,
que a sua
barulho, o
cal' adinko e sem
con trario • será
peior
,
wan D. Qulxote
FaUeceu, depoia de alguns dias
de duro* soffrimentos, o bom cidadftoSalathiel da Silva Lima. decano dosofficiaes de Justiça desta
Comarca.
Trabalhador e sensato, n finado
de domingo passado, tinha optimas qualidades que o tomaram
b* m quisto era noaso meio, onde
sempre residiu como filoode Formig i que era, e cumo extremoso
cb« fe üe familia.
Desapimreceu ainda bem mtiço,
muito
quando ainda podia preotar
serviços ao fôro, onde ha muitos
annos cempre esteve trabalhando
••om grande sacrifício, porque era
um doente e um pobre.
x
Sepultou se no Cemiterio do Rosario. tendo sido acompanhado
até lá por algumas pi-asoas è pelos
seus companheiro* do fôro.
Puzá sua alma.
í
A NNTVFiBSA RIOS
e enviamos os
cumprimentos, - desejando

Fizeram
nossos

annos

pros|>eridade8,os seguintes:
No dia 5 do corrente mez, o
•nisso amigo f«r.
Vnz da
Ivi»,
conceituado
S
phaimaceutico e muitíssimo estimado en.re i ós.
—No dia 6, a exmn. sra. d.
Maria Luiza, digna espusa de
nosso director.
—AitianhS fazem annos, o
«•r. Augusto R chn, digno chefe
do Trafego da E. F. Coyaa, e
fllhiHélio,
interessante
ho do sr. Arihur Rocha.
Esteve entre
Oscar
Real.

Pereira,

nós,
de

o

ar.

Porto

0
mingos equundo alichama umi.
fita de §e«ie.
Em amores, parece-me nâo
perder j tempo comas meninas,
talvez pmque estas nã-» lhe fiçam um ngrado, mesmo nssim
quando encontra uma attenciosa, com umu prosa de légua e
cabi>bai
meia põe a mocinha
xá e muda.
Bom filho, bom irmã 3, é umamigo estimado do
Zr DA ROÇA.
Saul Moreira Pinto
° *
t
Profissional de Fuuileiro
e Bombeiro, acceita qualquer
encommerda concernente a
sua artee attende chamado?
na
para casa* particulares
arte de Bombeiro.
Rua

JL

Reaidencia
<ia> i l> r*s — tORMfG J
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Carmo d«» Rio Claro, 10 do Ja
Ibo de 1917.
Illmo*. Srs. A. Nogueira à C —
Proprietário do «Elixir 914* —S.
Paulo.

«i

se gurança de que aerfto f. lizc-s em
«eu* part>*.
Pod»*m V. S. fazer d»**ta o uso
ma
que lhe o-nvier itsftignundo
•
Obra.
De V S. Atia. Cru.
é» ffurvüha Vtiga.
. Maria •'
Confirmo plrMoievlc o» dí*eie« d» eartm
acima cripta t aa-igvad* pct Miub« ma*
Ihcr. Ma. etai
jOált* AJITOUHO DA SILVA VTtiOA.
Teatrmtiniu*:
J)Htro Augnvti) Corrôa.
Z f-rfno INtiva.
RRCONfi F.Cl MENTO
K-coahrfo «tfiUrirltu ii Ir ti retro.dc
Ma I» d» Nucwhi Triga e órl<*4 Aatulpho
da Silva Vrl.». br oi cote a» Armaa <1aa iratenraohtf Pedro Aaninto Cw (a « Zrlcrlno
Paira: do que dou 14
Tabriiiâo que -vcrrrl r aaaitao tm pnbílco t m«o.
Km mttnuabo J M de verdade
JKCHONIAS MABIIVH0_

.Tendo sido InMiz em dHrer*o*
partas, n acendo uh crianÇ*» m«»rtua, declurarum me alguns medico*
ftwic
que a causa principal de»*»»
Crsao era de fundo hjphilitico e.
em tae* condiçOea, foi me ae^nnelhado que fizesse urso do «ELI
XIR 914», preparado por V. S.
Fiz. pois, uno do dito preparado,
dois vidros apenas e
tomando
tres meies de
admirava),
cousa
luz
uma
criançiifin-te e
i
á
d*
pois
soffiendo
ainda,
mais
limpa, e,
".r.SÕn
e
olhos
também do»
quéda do ca- Pedimos
bello.de tudo sarei completamente.
aasifatatas.
D u, portanto, meus parabéns a
ainda nBo
pagaram
V.S. por tão fehz descoberta e
•nas aaelgnaturaa. quar
aconselho ás a' nhoras que se acha
da eldade, quar de fóra,
o obaequlo da amadarem nas condições «*m que eu estirem saldar aa m«ittaa.
a
ve a usar o«fCTJX1R 914-, com
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Moderna.
Mau Marido «-Manda f»*ar na Mareanarla
...
uma mobília para noaaaaaaif
neata clda
Mandarei,
porque esta é m unloa
Sim.
da que offereoe vantagem.

0
z

Moderna
Marcenaria
—— D1C—
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Franeiseo

Wusolino

a
* Neata offlcina executa se qualquer trabalho concernente
arte e com promptldOo.
âjMtit•*"* »%" ~
I
'/>**'
:,*V
V*%É. - -^iE»
c<ulrtr*s. Jab. ira calConctria moreis usados, tmpnllia
*Singer»% ficando complemachina
chões, concerta qualquer
lamente rtjormada.
Praça
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